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BAB 2 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab 2 akan dibahas tentang dasar teori dan tinjauan pustaka yang 

digunakan dalam pembuatan Proyek Akhir ini. 

2.1. NodeMCU Devkit 

NodeMCU Devkit adalah sebuah platform IoT yang bersifat opensource. 

Terdiri dari perangkat keras berupa System On Chip ESP8266 dari ESP8266 

buatan Esperessif System. 

 

Gambar 2.1 NodeMCU Devkit ESP8266 

NodeMCU Devkit bisa dianalogikaan sebagai board arduino yang 

terkoneksi dengan ESP8622. NodeMCU Devkit telah me-package ESP8266 ke 

dalam sebuah board yang sudah terintergrasi dengan berbagai feature selayaknya 

microkontroler dan kapalitas ases terhadap wifi dan juga chip komunikasi yang 

berupa USB to serial. Sehingga dalam pemograman hanya dibutuhkan kabel data 

USB. 

Karena Sumber utama dari NodeMCU Devkit adalah ESP8266 khusunya 

seri ESP-12 yang termasuk ESP-12E. Maka fitur – fitur yang dimiliki oleh 

NodeMCU Devkit akan lebih kurang serupa dengan ESP-12. Beberapa fitur yang 

tersedia antara lain 

1. 10 Port GPIO dari D0 – D10  
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2. Fungsionalitas PWM  

3. Antarmuka I2C dan SPI 

4. Antarmuka 1 Wire  

5. ADC 

 

Gambar 2.2 Maping Pin NodeMCU Devkit V3 Lolin 

2.2. Sensor Ultrasonik  

Sensor ultrasonik merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk 

mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja 

sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga 

dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frekuensi 

tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan 

gelombang ultrasonik (bunyi ultrasonik).  
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Gambar 2.3 Cara Kerja Sensor Ultrasonik 

Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah 

alat yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini 

akan menghasilkan gelombang ultrasonic (umumnya berfrekuensi 40kHz) ketika 

sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. Secara umum, alat ini akan 

menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Setelah 

gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali 

gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, 

kemudian sensor menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan 

waktu gelombang pantul diterima. 

Spesifikasi dari sensor ultrasonik HY-SRF05 sebagai berikut : 

1. Bekerja pada tegangan DC 5 Volt 

2. Beban arus sebesar 30 mA – 50 mA 

3. Menghasilkan gelombang dengan frekuensi 40KHz 

4. Jangkauan Jarak yang dapat dideteksi 3cm  
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Gambar 2.4 Modul Ultrasonik 

 

Gambar 2.5 Sensor Ultrasonik HY-SRF05 

2.3. Lampu Led 

Light Eitting Diode (LED) adalah jenis dioda yang dapat memancarkan 

cahaya saat dialiri arus listrik. Led memiliki arus maju (forward current) 

maksimum yang cukup rendah sehingga dalam merangkai LED membutuhkan 

resistor yang berfungsi sebagai pembatas arus agar arus yang lewat tidak melebihi 

batas maksimum arus. 
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Gambar 2.6 Kutup Positif dan Negatif Lampu Led 

Rata rata arus maju maksimum sebuah LED adalah 25mA sampai 30mA. 

Berikut adalah tabel arus maju maksimum dan tegangan maju untuk masing 

masing jensi dan warna LED : 

Tabel 2.1 Tegangan Lampu Led 

Warna VL VF Max VR Max 

Infra merah 1,6 V 1,6 5V 

Merah 1, 8 V 1,8 5V 

Orangye 2,2 V 2,2 5V 

Kuning 2,4 V 2,4 5V 

Hijau 2,6 V 2,6 5V 

Biru 3,0 V 3,0 5V 

Putih 3,0 V 3,0 5V 

Ultraviolet 3,5 V 3,5  

 

Keterangan :  

IF Max : Arus Maju (Forward Current) Maksimal 

VL  : Tegangan LED 

VF Max : Tegangan Maju (Forward Vltage) maksimum 

VR Max : Tegangan Terbalik (Reverse Voltage) maksimum 



8 
 

 
 

 

Penghitungan resistor yang digunakan pada Led : 

R = (Vs - VL) / I 

R  = Nilai Resistor yang diperlukan dalam rangkaian 

Vs = Tegangan Input (Volt (V)) 

VL = Tegangan LED (Volt (V)) 

I = Arus Maju LED (Ampere (A)) 

2.4. Android  

Android merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis Linux untuk 

telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka 

sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak.  

Android adalah sistem operasi yang bersifat open source (sumber terbuka). 

Disebut open source karena source code (kode sumber) dari sistem operasi 

Android dapat dilihat, didownload, dan dimodifikasi secara bebas. Paradigma 

open source ini memudahkan pengembangan teknologi Android karena semua 

pihak yang tertarik dapat memberikan kontribusi, baik pada pengembangan 

system operasi maupun aplikasi. 

 

Gambar 2.7 Android 
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2.5. Android Studio 

Android Studio IDE resmi untuk membangun aplikasi Android 

berdasarkan IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA sendiri adalah Java Integrated 

Development Environment (IDE) yang dikembangkan oleh JetBrains, untuk 

mengembangkan perangkat lunak komputer. IntelliJ IDEA berfungsi untuk 

membantu pengguna dalam dunia pemrograman baik dari segi navigasi, 

penyokong produktivitas, hingga code editor yang cerdas. Pemberkasan dalam 

sebuah web termasuk yang di dalam berupa teks, video, gambar, dan banyak lagi.  

 

Gambar 2.8 Android Studio 

2.6. JAVA 

Java adalah bahasa yang dapat dijalankan diberbagai platform diberagam 

lingkungan internet, consumer electronic products, dan aplikasi komputer. Bahasa 

Java merupakan karya Sun Micorosystem Inc. Pada pengembangan enterprise 

applications, kita menggunakan sejumlah besar paket. Pada consumer electronic 

product, hanya sejumlah kecil bagian bahasa yang digunakan. Masing-masing 

edisi berisi Java 2 SDK untuk mengembangkan aplikasi dan Java 2 Runtime 

Envirotment (JRE) untuk menjalankan aplikasi.  

Java menggunakan model pengamanan tiga lapis (three-layer security 

model) untuk melindungi sistem dari untrusted Java code. Pertama, bytecode 

verifier membaca bytecode sebelum dijalankan dan menjamin bytecode memenuhi 

aturan-aturan dasar bahasa Java. Kedua, class loader menangani pemuatan kelas 

Java ke runtime interpreter. Ketiga, manajer keamanan menangani keamanan 
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tingkat aplikasi dengan mengandalkan apakah program berhak mengakses sumber 

daya seperti sistem file, port jaringan, proses eksternal dan sistem windows.  

Java termasuk bahasa Multithreading. Thread adalah untuk menyatakan 

program komputer melakukan lebih dari satu tugas di satu waktu yang sama. Java 

menyediakan kelas untuk menulis program multithreaded, program mempunyai 

lebih dari satu thread eksekusi pada saat yang sama sehingga memungkinkan 

program menangani beberapa tugas secara konkuren.  

 

Gambar 2.9 JAVA Language 

2.7. MySQL 

MySQL adalah salah satu software database relasional yang didesain 

untuk menangani pengolahan database dilingkungan web. PHP mempunyai 

fungsi untuk mengakses database MySQL antara lain:  

 mysql, contohnya : mysql_connect, mysql_query, mysql_fetch_array. 

 mysqli (mysql improved, contohnya : mysqli_connect dan mysqli_query 

 PDO (PHP Data Object)  

Fungsi mysql paling populer dikalangan programmer PHP, namun sejak PHP 

5.5. dianjurkan untuk menggunakan fungsi mysqli atau PDO dikarenakan masalah 

keamanan database dan performa kinerja database dan fungsi mysql tidak 

menyediakan antarmuka berorientasi objek dan tidak mendukung fitur terbaru dari 

MYSQL.  
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Perintah SQL terbagi ke dalam dua bagian, yaitu perintah Data Definiton 

Language (DDL) dan Data Manipulation Language (DML). DDL digunakan 

untuk pembuatan database dan tabel, hingga penghapusan database maupun 

tabel. Contoh perintah DDL yaitu CREATE DATABASE, DROP TABLE, ALTER 

TABLE. Perintah DML digunakan untuk memanipulasi data. Contoh perintah 

DML yaitu SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE. Terdapat dua cara membuat 

database ataupun tabel, yaitu dengan cara menuliskan dalam bentuk perintah pada 

command prompt atau dengan Graphical User Interface (GUI) yang disediakan 

pada phpMyAdmin. 

 

Gambar 2.10 MySQL  

2.8. Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. Ditinjau dari segi 

sintak bahasanya, PHP mirip dengan C. Secara keseluruhan, PHP lebih sederhana 

dibandingkan dengan C dan kemudahanya untuk berinteraksi dengan database. 

Untuk menghubungkan PHP dengan database hanya perlu mengetahui nama 

database dan lokasinya, serta username dan password untuk menuju database 

tersebut.  

PHP merupakan jenis bahasa scripting yang lazim digunakan di halaman 

web. Artinya, kode ini langsung dimasukkan ke dalam kode HTML. Digunakan 

tag HTML untuk membungkus bahasa PHP yang ada di file HTML.  

Cara mengedit kode PHP sama seperti mengedit kode HTML yaitu dengan 

menggunakan software editor teks seperti Notepad atau Notepad++. Ketika 

software PHP parser sudah ada di server dan meminta file PHP tersebut, server 
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akan melihat apakah ada kode di dalam kode HTML yang telah dibuat. Jika ada, 

maka kode-kode yang dikirimkan ke browser  tidak akan kode mentahan, namun 

kode-kode PHP di dalamnya akan diproses dahulu kemudian hasil pemrosesannya 

ditampilkan kepada user.  

Data PHP parser bisa terhubung ke berbagai resource lain seperti 

database, file system, atau mail server sebelum kemudian mengembalikan respon 

ke client. Jadi yang dikirim ke user adalah kode HTML biasa. Bahasa 

pemrograman PHP yang sudah dituliskan tidak dimasukkan ke dalam output yang 

dikirim ke user. Inilah yang membuat kode PHP aman, karena kode tersebut tidak 

bisa dilihat oleh user dan bisa dilihat oleh programmer di server saja. 

 

Gambar 2.11 (PHP) Hypertext Preprocessor 

2.9. Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian yang dijadikan refrensi untuk pembuatan Proyek 

Akhir ini antara lain penelitian Eljire Bagas Lewi, Unang Sunarya, Dadan Nur 

Ramadan dengan judul Sistem Monitoring Ketinggian Air Bebasis IOT 

Menggunakan Google Firebase Prodi D3 Teknik Telekomunikasi Universitas 

Telkom, yang mengembangkan proyek aplikasi dapat melakukan monitoring 

tanpa ada keterbatasan jarak dan dapat memberikan peringatan dini akan 

terjadinya banjir.  

Penelitian lain yang membahas monitoring banjir yang pernah dilakukan 

oleh Nur Yogi Priyono dengan judul Sistem Peringatan Dini Banjir Berbasis 

Protocol MQQT Menggunakan NodeMCU ESP8266. Prodi D3 Teknik Komputer 

STMIK Akakom Yogyakarta. Sistem Peringatan dini banjir menggunakan 
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protocol MQTT sebagai perantara pengiriman data antara alat pengukur (Node 

Ukur) dan alat peringatan (Node Warning) yang terkoneksi dengan Access Point. 

Penelitian lain adalah dilakukan oleh Fahruddin dengan judul Prototype 

Monitoring Ketinggian Air Pada Waduk Berbasis Mikrokontroler. Teknik 

Informatika Universitas Islam Negeri Alaluddin. Pada sistem ini menggunakan 

mikrokontroler ATMega 8535 sebagai pengolah data dan sensor ping sebagai 

input serta LCD grafik, LED, Buzzer dan Motor DC sebagai inputnya. 


